
Oppositionsråd, Paula Örn 
(S), var märkbart irriterad 
över att ingen annan kunde 
föredra majoritetens budget.
Jan Skog (M) föreslog därför 
att hon i egenskap av vice ord-
förande i Kommunstyrelsen 
kunde berätta om den själv.

– Du har en poäng där Jan, 

men i  så fall hade det varit bra 
om Berglund informerat mig 
om det innan. Nu blir det yt-
terligare en månads väntan på 
budgetredovisningen och det 
är respektlöst mot fullmäk-
tiges beslut, menade Paula 
Örn.

Istället föredrog Kultur- 

och fritidsnämndens ordfö-
rande, Jan Skog, sin budget. 
Han påpekade att nämnden 
fått ansvaret för Bohushallen, 
men däremot inga pengar till 
driften. Likadant är det med 
Ale Arena.

– Jag hoppas att det blir en 
lösning på det längre fram. 
Det kommer att behövas ett 
tillskott.

Dennis Ljunggren (S) 
undrade vad som hände med 
de utlovade fritidsgårdarna.

– Det skulle startas ytterli-
gare tre enligt verksamhets-
plan 2011. Var har du dem?

– Står det ytterligare tre? 
Då är det en felskrivning. Vi 
har tillsatt en utredning som 
ska ge svar på framtidens fri-
tidsgårdar, svarade Skog lite 
förvirrat.

Utbildningsnämndens 
ordförande Peter Kornesjö 
(M) gjorde även han sin plikt.

– Det är mycket vi vill göra, 
men först måste vi inventera 
verksamheten och se var be-
hoven finns. Sedan vet även 
jag att det finns en pott med 
pengar som ännu inte är för-
delade och självklart vill jag 
ha så stor del av tårtan som 
möjligt.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Delaktighe-
ten har varit stor från 
början.

Nödinges nya för-
skola, Äppelgården, 
byggs som ett energief-
fektivt passivhus, men 
ska snart vara aktivt 
värre.

I onsdags var det 
taklagsfest med stora 
som små hantverkare 
på plats.

Barnen gillar redan sin nya 
förskola som kommer att bli 
något alldeles extra. En rund-
tur i lokalerna skvallrar om en 
fantastisk miljö med oanade 
möjligheter. Högt i tak, 
smarta gårdsindelningar och 
som gjort för Reggio Emilia-
pedagogiken som ska prägla 
Äppelgårdens förskola.

– Vi känner redan att det 
här är vårt hus och det tror 
jag även barnen gör. Delak-
tigheten har varit stor från 
början och det känns väldigt 

bra att entreprenörerna är så 
lyssnande, säger förskolechef 
Agneta Lindfors.

Lennart Karlsson, Lilje-
wall Arkitekter, är byggleda-
re för den 1400 kvm stora för-
skolan som ska inrymma sex 
avdelningar och cirka 120 
barn.

Känns bra
– Det här är väldigt stimu-
lerande och jag blir idag än 
mer övertygad om att Äp-
pelgården kommer att fung-
era som en suverän refe-
rensförskola. Vi har blandat 
teknik och pedagogik på ett 
bra sätt. Det här blir Sveri-
ges första passivhus som för-
skola där hela stommen är av 
betong. Det blir ett gediget 
hus med tjocka väggar, föns-
ter i rätt väderstreck och en 
fasad klädd med tegel, säger 
Lennart som fortfarande har 
en önskan kvar.

– Det skulle vara att få sätta 
upp solceller på taket som 

producerar el 
till fastighe-
ten. Vi hade 
med det i för-

slaget, men har inte lyckats få 
in det i budgeten.

Äppelgården förses med 
ett mottagningskök som 
enkelt kan byggas om till ett 
tilllagningskök om så önskas.

Totalentreprenör för 
bygget är Jålab, där Stefan 
Svensson agerar arbetsle-
dare.

Viktiga val
– Det är en intressant bygg-
nation och jag har inte tidi-
gare varit med om något lik-
nande. För att få det beteck-
nat som passivhus är valet av 
produkter och tekniska kon-
struktioner viktiga.

Håller tidplanen?
– Ja, det ser väl ganska bra 

ut, än så länge, säger Stefan 
Svensson.

Förhoppningen är att 
kunna flytta in i de nya loka-
lerna efter sommaren.

– Det finns en politisk am-
bition i kommunen att vi ska 
tänka klimatsmart och vara 
energieffektiva. Att bygga 
Äppelgårdens förskola som 
passivhus är ett bra sätt att 
möta dagens krav på ener-

gihushållning, säger Alma 
Delic, projektledare vid Ale 
kommun.

Taklagsfesten blev ett 
stort minne, inte minst för 
de yngsta hantverkarna, som 
efter att ha slukat en varm-
korv fick sätta sin signatur på 
väggarna.
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Genom att trycka på olika zoner
under fötterna stimuleras hela 
kroppen en slags inre massage 
som ökar upp blodcirkulationen 
och frigör slaggprodukter

Lär dig de grundläggande 
greppen. Passar dig som vill lära
dig zonterapi för hemmabruk.
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ÅRSMÖTE
Tisdag 12 april kl 18.45

i Salladsbaren i Bohus Centrum.
Sedvanliga förhandlingar samt att vi får besök

av Näringslivschef Jerry Brattåsen som informerar 
om ”Näringslivets förutsättningar i ALE”

Med tanke på förtäring behöver vi ha er anmälan 
senast 6 april till Alf på tel 031-982203 eller Leif på

tel 031-980650 eller e-mail: alf@eurocable.se eller 
leif.ljung@salesonnet.com Lillgårdens barn kommer att bli Äppelgårdens efter sommaren.

Äppelgårdens förskola växer fram.Äppelgårdens förskola växer fram.

Ingen debatt om KS budget

Taklagsfest på Äppelgårdenelgården

Emrik var en av många som satte sin signatur på väggen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Många nöjda besökare gästade taklagsfesten på Äppelgårdenn i Nödinge.

NÖDINGE. Kommunfull-
mäktige skulle efter 
månader av väntan 
äntligen få ta del av 
Kommunstyrelsens 
budgetredovisning.

Av det blev intet.
Kommunstyrelsens 

ordförande, Mikael 
Berglund (M), var mag-
sjuk.


